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393. 1 
Rekeninge der stadt Gronlo van den ontfanck en de uijtgave van dien begonnen metten eersten julij deses jaers 
geeindight met den lesten desemb[er] 1693 sijnde een halfjaer door de rentm[eister] Henr. Kappers  
1693     
 
393. 2 
Ontfank ter stadt Gronlo begonnen metten eersten julij deses jaers geeijndight metten lesten desember 1693     
Jacop van Casterup pachter van den cetelaccijs begonnen metten eersten julij 1693 
Hendrick van Eibargen en Ootmor Cobermeijer borgen, maer niet op ontfangen 

f 85   

Claes Assinck as pachter van de witweijte meelen f 36   
Berent Scheenck en Wilm Assinck borgen, daerop ontfangen achtien gl f 18 - - 
Harmen Schuerinck pachter van den toback, Jan Balsters borge maer niet op ontfangen f 33   
Sweer Wachen pachter van de brandewijn en gebrande wateren, Roeloff Starinck en Ootmor 
Cobermeijer borgen, maer niet op ontfangen 

f 44   
 

Ootmor Cobermeijer pachter van de vetwarij, Jacop van Casterup en Jan Suerhuijs borgen, 
maer niet op ontfangen 

f 72   

Hendrick Kappers pachter van de verkofte waren ontfangen vijftigh gl tot den lesten junij 
1694 

f 50 - - 

 f 68 0 0 
 
393. 3 
Ontfanck     
De heeren van de magistraet de wijnen en vreemde bieren aen sigh geholden     
Ootm[or] Cobermeijer pachter vant paelgelt, Hendrick Broechuijs en Sweer Wachen borgen, 
daerop ontfangen dartien gl, alsoo 

f 26 
13 

- 
0 

- 
0 

Ootmor Cobermeijer pachter vant weghgelt en wage, Andries Warnsinck en Sweer Wachen 
borgen, daerop ontfangen dartien gl 

f 26 
13 

- 
0 

- 
0 

Van de heer borgem[eijster] Van der Hart den 20 augustus ontfangen vijftien gl tot reijsegelt 
om den molensteen van Wesel te halen  
{dese penningen zijn door den b[orge]m[eijster] Eibergen op de pacht van d[e] watermeul 
uijtgeschoeten 

f 15 - - 

Ontfangen van Jan Gevers twaelf gl voor de borgerschap te winnen f 12 - - 
Ontfangen van de heer borgem[eijster] Van der Hardt dartig ryxd[aalde]r op reeckeninghe 
van den molleste[e]n  
{gelijck mede dese penn[ingen] van b[orgemeijster] Eibergen op de meulepacht zijn 
uijtgeschooten} 

f 75 0 0 

 f 128 0 0 
 f 68 0 0 
Ontfangh f 196 0 0 
 
393. 4 
Dagelijckse uijtgave der stadt Gronlo begonnen metten ersten julij geeijndight metten laesten desember 1693 als 
volght      
1 julij de secretaris door de maeght laten halen een boeck pampier f - 6 - 
6 Wilm Schulten drie mael opgeroepen om de brandewijns en de wijnpacht te verpachten 
gegeven 

f - 6 - 

Den datum Wilm Assinck gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en 
inckt 

f - 8 - 

Den datum door order van de heeren van de magistraet aen de brandewijnspachters te geven 
twe vane bier 

f - 12 - 

10 door order van de heeren van de magistraet Wilm Schulten opgeroepen dat een ider in 
hare huijsen een cupen met water achter de duer sullen hebben staen, gegeven twe st 

f - 2 - 

15 door order van de heeren van de magistraet aen twe Franse passegiers te geven   f - 6 - 
17 door order van de heeren van de magistraet aen Engbert Jacops te geven eenen gulden om 
te gaen na Wesel 

f 1 - - 

18 door order van de heeren aen Derck Touslager te geven een kanne bier f - 1 8 
 f 3 1 8 
 
393. 5 
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A[nn]o 1693  Badeloon ende maeltijden der huijslueden  
5 augustus Coene Hennekes en Jan ten Lemeler tot dienst van de stadt holt gehaelt vant 
Scharenborgh elck een maeltijt 

f - 12 - 

Den datum Groot Scharmaet en Jan ten Tuijnte tot dienst van de stadt gevaren na Hoxbargen 
om de gereetschap te halen om de palen uijt de graft te winden elck twe maeltijden 

f 1 4 - 

7 Geelinck enigh holt van de watermoele gehaelt ende gebracht aen de Beltemer poort om de 
palen uijt te trecken 1 maeltijt 

f - 6 - 

17 Elshoff en Walderbus tot dienst van de stadt uijt Wissinck gehaelt een balcken ende 
gebracht aen de Beltemer poort elck 1 maeltijt 

f - 12 - 

Den datum Stroebant aen de secretarij eenige reperati gedaen aen de duere aen nagels en 
andere gedane costen ses st 

f - 6 - 

20 Stroebant en de muller de meterialen op den wagen gemaeckt daer den moelensteen 
opgehaelt sol worden met Harbert Kaermans en Aelbert Huijskes en Laerbargh en Panneman 
en Joost op Hillebrantste en Antinck om den moelensteen te halen van Wesel, gedroncken 
twe vane bier 12 en mede genomen 24 heele scharpelinge om de krappen op de slijen te 
nagelen 

f 1 16 - 

 f 4 16 - 
 
393. 6 
Badeloon ende maeltijden der huijslueden     
Den 20 augustus door order van de heeren van de magistraet met 8 parsonen en 9 peerden na 
Wesel getrocken om den moelensteen af te halen mede genomen op de reijse ses pont speck 
het pont 6 st 

f 1 6 - 

En een stuck geroeckt vleijs gewegen ses te half (= 5½) pont, het pont vier stuever f 1 2 - 
En tien speckpannekoeken f 2 - - 
Een roggenbroet gewegen 31 pont f 1 10 - 
Te Wesel eer den steen op den wagen quam met de muller en de huijslueden verteert f - 18 - 
Te Minckelen (= Haminkel) int hen en weerom comen verteert f - 12 - 
Te Dinghden in twe nachten met de lueden en peerde verteert f 3 18 - 
Te Boecholt verteert f - 6 - 
Tussen Boecholt en Aelten een rat gebroecken van Laerbarghs wagen, van Reijgerinck een 
rat geleent, daervan gegeven 12 st 

f - 12 - 

Te Aelten in twe reijsen met de lueden en peerden verteert f 2 2 - 
 f 14 16 - 
 
393. 7 
A[nn]o 1693  Badeloon en ma[e]ltijden der huijslueden     
24 augustus Geert op den Rijckenbargh het rat weerom gebracht na Reijgerinck en het ander 
weer gehaelt 2 maeltijden 

f - 12 - 

Den dato Tunnes op den Blanckenborgh eenige palen uijt de graft gesleept en aen de 
watermoele gebracht 1 maeltijt 

f - 6 - 

31 Coene Hennekes palen van de Beltemer poort en aen de watermoele gebracht een maeltijt f - 6 - 
1 september Jan Kleijn en Groot Scharmaet de gereetschap van de Beltemer poort aen de 
Leveler poort van meijst[er] Beernt gebracht elck 1 maeltijt 

f - 12 - 

16 Jan ten Tuijnte en Harbert Kaermans de gereetschap van meijster Berent van de Leveler 
poort aen de Nije poort gebracht elck 1 maelt[ijt] 

f - 12 - 

17 Aelbert Huijskes eenigh holt van de poort gebracht aen de moele 1 maeltijt f - 6 - 
26 beijde Coldeweijs en Jan op de Burij de gereetschap van meister weerom gebracht na 
Hoxbargen elck een maeltijt 

f - 18 - 

 f 3 12 - 
 
393. 8 
Badeloon ende maeltijden der huijslueden     
13 november Laerbargh en Panneman gekaert aen den wal elck een maeltijt f - 12 - 
15 Elshoff met de heer borgem[eijste]r Volmer gevaren na Zutphen een maeltijt 6 st om te 
gaen na den quartiersdagh medegedaen voor twe dagen cost 18 st 

f 1 4 - 

22 Walderbus gevaren na Zutphen om de heer borgem[eijster] Holtbarnt weer te halen een 
maeltijt 6 st medegedaen voor 2 dagen cost 18 st 

f 1 4 - 

Den dato Joost op Hilbrantste en Geert op den Rijckenbargh de palen aen de Leveler poort f - 12 - 
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uijt de graft geslept elck een maeltijt 
 f 3 12 - 
 
393. 9 
A[nn]o 1693  Volght eenige timmeragie     
2 septemb[er] Stroebant gehaelt tot reperati van de watermoelenfluegel     
50 heele scharpelingen f 2 10 - 
50 halve scharpelingen f 1 5 - 
200 dubbelde soldernagels f 2 - - 
200 enckelde soldernagels f 1 - - 
een pont pick f - 3 - 
een kanne teer f - 6 - 
4 Jan te Ruller gehaelt tot reperati van de watermoelenfluegel een pont pick en een kanne 
teer 

f - 9 - 

Den dato Stroebant gehaelt tot reperati van de watermoelenfluegel     
25 heele scharpelingen f 1 5 - 
25 dubbelde soldernagels f - 5 - 
100 latnagels f - 6 - 
15 novemb[er] Stroebant gehaelt 10 halve scharpelingen tot reperati van de moeleschutten f - 5 - 
In augustus en september meijster Harmsen en Lammert Koeslagh aen de watermoele de 
paelen versaeght tot plancken en rijen, gearbeijt 9½ dagh, elck daeghs gehaelt een kan bier, 
maeckt tesamen 19 kanne bier 

f 1 8 8 

 f 11 2 8 
 
393. 10 
A[nn]o 1693 Volght eenige timmeragie     
In augustus en septemb[er] Tunnes te Ruller aen de watermoele gearbeijt negend en halven 
dagh en sijn  broer Jan te Ruller aen de watermoele gearbeijt acht dagen en elck des daghs 
op haren arbeijt 2 kanne bier maeckt tesamen 35 kanne bier 

f 2 12 8 

Door order van de heer borgem[eijster] Eibargen aen meister Claes de smit te geven twe 
vane bier overt verstalen van de spil 

f - 12 - 

Aen Berent ter Luicke betaelt een halven rixdaelder die de heeren van de magistraet hem des 
jaers hebben toegeleght vant honde slaen in de karcke 

f 1 5 - 

Den 21 august[us] aen  S. Druppert volgens quitansie betaelt 37 rijxd[aelde]r ende een hallef 
Cleefs, maeckt aen Hollandts tot betalinghe der meulensteen 

f 78 15 - 

 f 83 4 8 
 
393. 11 
A[nn]o 1693  Uijtgave     
No 1 21 augustus tot Wesel van den moelesteen so aen den tolner en de kranemeijst[er] en 
haefmeijster en brugge en weghgelt betaelt ses gl drie st als te sijn is in desen brief 

f 6 3 - 

Te Minckelen van lesent (= licentie) f 2 14 - 
Te Bocholt van lesent en weghgelt f 1 2 - 
No 2 Te Aelten aen Occo van Coudum van lesent van den moelensteen betaelt acht gl twe st, 
aen monsieur Vos 2 st volgens dese paspoert  

f 8 4 - 

No 3 Aen de heer borgem[eijster] Karchoff betaelt seven en vijftigh gl tien st volgens 
quitanti  

f 57 10 - 

No 4 Aen de weduwe Adolphis op rekeninge van de ordenanti die de heeren van de 
magistraet aen haer heeft gegeven, het twelcke haer soon aen sijn tractement moet gekort 
worden, betaelt twintigh gl volgens quitanti 

f 20 - - 

No 5 18 desemb[er] de achtbare heeren van de magistraet met enige borgers op de jacht 
geweest, ten huijse van de weduwe Winterincks verteert seven gl twe st volgens quitanti 

f 7 2 - 

 f 102 15 - 
 
393. 12 
Uijtgave     
Aen Harmanus Vos als stadtsdienaer op rekeninge van sijn tractement betaelt f 9 12 - 
Van Lancksincks hoof achter den karchoff van Martini 1679 tot Martini 1693, alle jaer 
ingebracht voor ontfanck, alle jaer 15 st maer noijt een st op ontfangen, comt mij dus her 14 

f 10 10 - 
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jaer 
Van dese boecken te copeieren f - 12 - 
Aen de stadtsdienaers volgens older gewoonte van almanacken gegeven f 7 10 - 
 f 28 4 0 
 f 102 15 0 
 f 83 4 8 
 f 11 2 8 
 f 3 12 0 
 f 3 12 0 
 f 14 16 0 
 f 4 16 0 
 f 5 3 0 
 f 13 3 0 
 f 3 1 8 
Uijtgave f 273 9 8 
 
Ontfangh     
1 Cat f 128 0 0 
2 f 68 0 0 
 f 196 0 0 
 
Nog wordt den rendant bij dese uijtgave gevalideert een restant van pacht van d[e] verkofte 
waeren aen Hendrick Bilevelt in’t jaer 1684 ad 

f 7 5 0 

Nog den rendant van d[e] wed[uwe] Bilevelt van de brandewijnspacht in ‘t jaer 1686 f 3 4 0 
Nog wordt den rendant gevalideert op een restant van Hendrick Steernenborgh als pachter 
van de … 

f 67 5 0 

 
393. 13 
… witweijten meelen int jaer 1692 eene reeckeninge soo hij Steernenborg tot laste van de 
stadt te praetenderen heeft ter summa van 

f 18 14 0 

Uitgave int geheel f 302 12 8 
Waer afgetrocken den ontfang ad f 196 0 0 
Bevint sig de uitgave grooter f 106 12 8 
Waerbij comende ‘t gene den rendant bij de voorgaende reeckeninge meerder heeft 
uijtgegeven als ontfangen 

f 118 18 0 

 f 225 10 8 
 
Soo bevint sigh dat den rendant bij’t slott deser reeckeninge toecoomt eene summa van twe hondert vijf en 
twintig gulden en tijn st 8 penn[ingen] die de stadt aen den selven schuldigh blijft ende hij aldus voor sijne goede 
administratie wordt bedanckt Actum ter vergoedinge van de heeren van de magistraet in curia, den 14 julij 1694.  
Henr. Colonius, secr.     
 
P.S. Boven die voors[chreven] slot aen den rendant resterende twe hondert vijf en twintig gl tijn st 8 penn[ingen] 
moeten nog aen den selven worden gerefundeert negen gl vijftijn st door den selven in de dertijn jaeren sijner 
administratie, jaerlix vijftijn st, voor eenen uijtgang uijt wijlen de richter Lanssincks hoff, ingebracht sijnen 
ontfangh aen de stadt ingebracht      
 
393. 14 
maer nooijt bij hem ontfangen, maer bij resolutie van d[e] heeren van den magistr[aet] van den 23 april 1693; de 
wed[uwe] van wijlen de h[ee]r richter Huetinck op deselfs achterstandigh tractement aen de stadt aengerekent; ‘t 
welcke aldus t’samen getrocken, soo blijft de stadt aen den rendant suiver schuldig twe hondert vijf en dertigh 
gulden vijff st 8 penn[ingen]. Actu[m] ut supra.  
Henr. Colonius, secr. 
Praesent de heer van de Eese, Volmer, Van der Hardt, Holtberent en Vos     
f  235 - 5 - 8 
 
Op de remonstrantie en ’t instantlijck versaeck van Hendrick Cappers over sijn restant als hem bij slot van dese 
reeck[e]n[inge] alsnog is competerende ter s[umm]a van 235 gl 5 st, soo is daerover met den selve naeder 
getransigeert, dat hem van ge[noemde] s[umm]a sal worden betaelt een interesse tot aenstaende julij 1701 incluis 
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ter summa van ½ gl 5 st, welcke bij voors[chreven] restant gebracht, soo coomt den selven van de stadt 317 gl 10 
st, waertegens aen den selven op den tijtlijcken rentm[eijster] der stadt aenstaende julij deses jaers ingaende, tot 
drie jaeren achtereen anderen, voor  de twe eerste jaeren sullen worden geassigneert ieder jaer hondert gulden en 
‘t laestste jaer hondert seventijn gl tijn st, die voors[chreven] rentm[eijster] bij sijne reekeningen voor goede 
uijtgave sullen worden gevali-     
 
393. 15 
deert: waermede dan alle praetensien en vorderingen van voorn[oemde] Hendrick Cappers aen de stadt tot hier en 
toe sullen gemortificeert zijn en blijven, sonder uit eenighen hoofde, wat naemens ‘t mochte zijn, daeromtrent nae 
desen ieder te connen ofte moogen in brengen. Actum in curia. Ter praesentie van d[e] bovenstaende heeren van 
d[e] magistr[aet].  
Den 11 martij 1701. 
Ter ordonn[antie] van d[e] heeren van d[e] magistraet  
Henr. Colonius, secr. 
Henr. Kappers     
317 - 10 - 0 
 
Op de bovenstaende 317 gl 10 st zijn betaelt, als bij de reeckeninge van den rentm[eijster] Hummelinck van 1702 
tot 1703 te sien, 100 gl en naederhant van de rentm[eijster] Meurs als bij sijn reeckeninge van 1703 tot 1704 
betaelt 25 gl 
 
1707 den 5 junij van Meurs  vijftigh gulden 
1707 den 2 novemb[er] van Meurs  tijn gln 
1710 den 19 febr[uarij] van Kreijenhorst  132 - 10 - 0 
Dus tesamen  317 - 10 - 0 


